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הקבוצה כצורה חברתית 
עיון במרחב הקבוצתי מנקודת מבט סטרוקטורלית

ציקי כהן

המאמר מתחקה אחר המתח השורר בין היסוד הבטוח והיסוד המתהווה במרחב הקבוצתי. 

צורה  בין  המבחינה  סטרוקטורלית,  מבט  מנקודת  היסודות  בין  המתח  את  בוחן  הוא 

ותוכן, ומתמקדת באופנים שעל פיהם המרכיבים הצורניים המאפיינים מרחב בין־אישי 

מסוים משפיעים על החוויה הפנומנולוגית ודפוסי האינטראקציה המתפתחים בתוכו. 

המאמר מבהיר מדוע קיומם הדיאלקטי והבו־זמני של היסוד הבטוח והיסוד המתהווה 

הוא שמבטיח את ההישרדות והאפקטיביות של עבודת הקבוצה. 

להיווצרות  והקבוע  המוכר  הרובד  של  בתרומה  דן  המאמר  של  הראשון  חלקו 

כיצד  סטרוקטורלית  מפריזמה  ממחיש  הוא  הקבוצה.  חברי  של  הביטחון  תחושת 

תחושת הביטחון בקבוצה קשורה לקיומו של “מרכז מבני״ מוגדר וברור, המקבע את 

ריבוי המשמעויות של המסמנים לתוך סדר מנרמל וממרכז. חלקו השני של המאמר 

מתמקד בפשר היסוד המתהווה במרחב הקבוצתי, ומתארו כהתפרצות ספונטנית של 

רגעים לימינאליים ב״כאן ועכשיו״. הוא מדגים כיצד רגעים של התהוות מאפשרים 

לחברי הקבוצה לבצע שינוי ומטמורפוזה ביסודות המבנה המוכר והקבוע. 

הטענה המרכזית של המאמר היא כי כל קבוצה אנושית - החל מהקבוצה הקטנה 

ועד קבוצה במובנה כשבט, קהילה או חברה - זקוקה לצורך תפקודה היעיל לחשיפה 

והיסוד המתהווה. בעוד דאגת־ ולאינטראקציה מיטיבה בין היסוד הבטוח  משתנה, 

יתר לשימור המבנה הקבוצתי כ״בטוח״ מובילה לתחושות של קיפאון, עקרות, העדר 

ולעתים אף לגילויים של מרדנות; הפרזה בהלך הרוח המתהווה מעוררת  ויטליות, 

תופעות של רגרסיה וחרדות התפרקות. 

מילות מפתח: צורות חברתיות, סטרוקטורליזם, קבוצה, מרכז מבני, לימינאליות, ויקטור טרנר

ופרשנות״  “פסיכואנליזה  במסלול  מתקדמים  ללימודים  התוכנית  בוגר  הינו  כהן  ציקי  ד״ר 
סמינר  ובמכללת  ואומנויות  לחברה  האקדמית  במכללה  בכיר  מרצה  אילן.  בר  באוניברסיטת 
הקיבוצים. פסיכותרפיסט ופסיכודרמטיסט. מחבר הספר ‘על סף העצמי' בהוצאת כרמל )סדרת 

פסיכואנליזה, פרשנות ותרבות(.
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הקדמה

בספרו הידוע “חקירות פילוסופיות״ )ויטגנשטיין, 2001(, טען הפילוסוף האוסטרי לודוויג 

ויטגנשטיין, כי השפה האנושית מתעתעת וחמקמקה, כך שאף כי נדמה לנו שאנחנו מבינים 

את פשר המילים והמונחים שבהם אנו משתמשים, ברגע שננסה לפרקם לגורמים וליסודות 

לנו. משמעותה של מילה,  נדמה  ומורכבים בהרבה מכפי שהיה  לנו שאלה סבוכים  יתברר 

כן תכליתה  ועל  בה בלשון,  ולשימוש שנעשה  ויטגנשטיין, משתנה בהתאם להקשר  כותב 

הבנתנו  של  כישופה  נגד  “מאבק  להיות  צריך  אינטלקטואלית  חקירה  כל  של  המרכזית 

באמצעיה של השפה״ )ויטגנשטיין, 2001, סע׳ 109(. 

נזכרתי בטענתו של ויטגנשטיין כשנתקלתי לראשונה בנושא הכנס המדעי השמיני של 

העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי, שעסק ביסוד הבטוח וביסוד המתהווה במרחב 

הקבוצתי - נושא שלו מוקדש גם הגיליון הנוכחי של “מקבץ״. בתחילה חשבתי שמונחים 

ניסיון להעמיק  אך  אינטואיטיבי,  באופן  קבוצות  ומנחה  לכל מטפל  ומובנים  אלה שגורים 

בפשרם עורר בי שאלות ותהיות רבות: למה בעצם אנחנו מתכוונים כשאנחנו מבקשים לדון 

ביסוד הבטוח והמתהווה במרחב הקבוצתי? באילו יסודות מדובר ומה היחסים המתקיימים 

ביניהם? האם המונח “יסוד בטוח״ מתייחס לשמירה על סטינג קבוצתי ברור וקבוע? לסגנון 

הנחיה מסוים? או אולי להגדרת משימה משותפת והיצמדות אליה? 

מקום,  לו  לתת  צריך  תמיד  האם  הקבוצתי?  במרחב  היסוד המתהווה  תפקידו של  ומהו 

שהיסוד  לדוגמא  נניח  אם  והקבועים?  המוכרים  ליסודות  להיצמד  עדיף  לעתים  שמא  או 

המתהווה מייצג את תהליכי הזרימה שמתרחשים באופן ספונטני ב״כאן ועכשיו״ של המרחב 

קבוצתית,  עבודה  מקדמת  בהכרח  אינה  כשלעצמה  שהספונטניות  לומר  נוכל  הקבוצתי, 

הספונטניות  את  הציב  אשר   ,)Moreno, 1960( מורנו  יעקב  בה.  לפגוע  עלולה  אף  ולעתים 

במרכז הרווחה הנפשית של האדם והקבוצה, הציע בצדק להבחין בין ספונטניות מותאמת, 

שמעודדת יצירתיות ומקדמת תהליכים קבוצתיים ואישיים, ובין ספונטניות מאנית, שאיננה 

אקט יצירתי אלא פעולה פסיכוטית, לא תקשורתית וחבלנית. 

ידון בכותרת המתעתעת ורבת הפנים “הבטוח והמתהווה במרחב הקבוצתי״,  זה  מאמר 

בהשפעה  ומתמקדת  ותוכן,  צורה  בין  המבחינה  סטרוקטורלית  במתודולוגיה  שימוש  דרך 

להראות  אנסה  בתוכו.  הפנומנולוגית שמתפתחת  החוויה  על  הקבוצתי  הצורני  המבנה  של 

 ;Turner, 1964( טרנר  ויקטור  האנתרופולוג  שביצע  להבחנה  חופפים  היסודות  שני  כיצד 

קיומם  וכי   ,)transition( ותמורה   )state( מצב  ובין  ואנטי־מבנה,  מבנה  בין   ,)2004 טרנר, 

הקבוצתי.  המרחב  של  והאפקטיביות  ההישרדות  את  שמבטיח  הוא  והבו־זמני  הדיאלקטי 

אטען כי קבוצות באשר הן זקוקות, לצורך תפקודן היעיל, לאינטראקציה מיטיבה בין היסוד 
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הבטוח והיסוד המתהווה, וכי אף על פי שיסודות אלה מנוגדים זה לזה, הם גם תלויים זה 

בזה ומשלימים זה את זה. 

חקר צורות חברתיות מנקודת מבט סטרוקטורלית
מבנים קיימים בטבע, בתרבות, באמנות ובמדע. למעשה, כל דבר שאינו בלתי ניתן לחלוקה 

מטבעו, ניתן להראות שיש לו מבנה, או שהוא מכלול מורכב שניתן לנתחו ליסודות המרכיבים 

מחשבה  בצורת  מאופיין  שהוא  בכך  מתייחד  מתודולוגית,  כשיטה  הסטרוקטורליזם,  אותו. 

 - הוליסטית הבוחנת את מושאי המחקר כמכלולים, ואת החלקים המרכיבים את המכלולים 

כחלקים. פירוש הדבר הוא שהסטרוקטורליזם לעולם לא ינסה לבודד את הרכיבים של תופעה 

ויבחן אותם מתוך עצמם, אלא תמיד ינסה לבחון אותם במונחי התרומה שלהם למכלול שהם 

של  כ״סטטיקה  בפשטות  הסטרוקטורליזם  את  להגדיר  ניתן   ,)2007( סטורוק  לדברי  חלקיו. 

ניידותן, ננתחן כאילו היו קפואות  מערכות דינמיות״, כלומר כמחקר של מערכות שעל אף 

בזמן. האידיאל שאליו שואף כל תיאור סטרוקטורליסטי הוא להוכיח שמתחת למגוון הצורות 

והמופעים שמתקיימים מעל פני השטח שוכנת אחדּוּת ומערכת עקרונות משותפת.

הדיאדה,  כמו  חברתיים,  ומבנים  צורות  סטרוקטורלית  מפריזמה  לבחון  מבקשים  כאשר 

הטריאדה, הקבוצה, או כל צורה חברתית אחרת, חשוב להבחין תחילה בין שלושה מקורות 

יחסי  ביניהם  ומקיימים  אינטרסובייקטיבי,  מרחב  בכל  אחת  ובעונה  בעת  הפועלים  השפעה, 

הסובייקטים  של  מהמאפיינים  נובע  הראשון  ההשפעה  מקור   :)2017 )כהן,  הדדיים  גומלין 

איננה  דיאדה  למשל, ששום  להסכים,  אפשר  החברתי.  המבנה  במסגרת  הפועלים  הייחודיים 

זהה לדיאדה אחרת, כיוון שכל דיאדה מורכבת משני אנשים ייחודים שהמפגש ביניהם יוצר 

דינמיקה בין־אישית מובחנת, או כפי שאוגדן )1994( תיאר זאת, מרחב שלישי בלעדי המאופיין 

קבוצות  גם  לכך,  בדומה  ואינטרסובייקטיביות.  אינדיבידואליות  של  סבוכה  בדיאלקטיקה 

נבדלות זו מזו בפרמטרים של מזג, סף תגובתיות, רמת פעלתנות, ַאפקטים דומיננטיים וכיוצא 

בזה, כיוון שהן מושפעות, בין היתר, מהתצרף האנושי הייחודי שמרכיב אותן.

מקור ההשפעה השני המשפיע על טיב ההתנהלות שמתרחשת במרחב האינטרסובייקטיבי 

ומ״רוח הזמן״  והתרבותיות שנובעות מצורת החיים הלוקאלית  הוא הקונבנציות החברתיות 

הכללית )Zeitgeist(. מרחבים אינטרסובייקטיביים לעולם אינם מתפקדים כחללים אונטולוגיים 

סגורים, אלא מתהווים ומתכוננים בתוך הקשר היסטורי, חברתי ותרבותי המתאפיין בערכים, 

מוסכמות, השקפות עולם ועוד. אם נבחן לדוגמא דיאדה של אם־תינוק, נוכל לראות כי לצד 

גם  היא מושפעת  והתינוק שמרכיבים אותה,  הייחודית של האם  היותה מושפעת מהאישיות 

ומהאופן שבו החברה מבנה, למשל,  מההקשר החברתי־תרבותי־לשוני שבתוכו היא פועלת, 
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בין  להתקיים  שאמור  יחסי־הזיקה  מארג  את  הילד,  מושג  את  האם,  של  ההורות  תפיסת  את 

 Muller, 1996; Hanly, 2004; Gerson, 2004;  ;2011 השניים, וכיוצא בזה )להרחבה ראו: פוקו, 

 .)Litowitz, 2007

להתמקד  ארצה  ובו  הבין־אישי,  בשדה  המתרחש  על  המשפיע  מקור שלישי  גם  יש  אבל 

והקוהרנטיות  הלוגיקה  מן  הנובעות  הסטרוקטורליות  ההשפעות  הוא  זה  מקור  זה.  במאמר 

הפנימית הקיימת בכל מבנה או תצורה חברתית באופן אינהרנטי. אם נתבונן לדוגמא בצורה 

הסטרוקטורלית של הדיאדה, נוכל לראות כי מעבר לדיון בשאלה מי הם האנשים הייחודיים 

רומנטית, צמד חברים  דיאדה  )דיאדת אם־תינוק,  דיאדה מדובר  באיזו  או  אותה,  שמרכיבים 

ומדכא  מסוימים,  ושיחים  מופעים  צורני שמעודד  מבנה  יש  כשלעצמה  לדיאדה  הלאה(,  וכן 

מופעים ושיחים אחרים.

הסוציולוג הגרמני ג'ורג' זימל הראה במחקריו )Simmel, 2002( כי למבנים חברתיים שונים 

וחוויית “עצמי״ מובחנת. הוא סבר כי השונות  יכולת לעודד את היווצרותה של תודעה  יש 

הצורות  איכותנית, המשקפת את  שונות  גם  יוצרת  מבנים חברתיים  בין  הכמותית שמבחינה 

האפריוריות של החיים החברתיים בכללותם. גם הפסיכואנליזה עסקה רבות בסוגיה זו, כאשר 

המחישה בעקיפין כיצד יחסים דיאדיים מעודדים לעתים קרובות תחושות של בולענות, כאוטיות 

והיווצרות  יחסים טריאדיים מעודדים מופעים של תחרותיות, קנאה,  ואילו  וחוסר מובחנות, 

 ;Malinowski, 1937; Simmel, 2002; Caplow, 1968 :קואליציות. מחקרים שנעשו בנושא )למשל

בנג'מין, 2005; כהן, 2017(, מלמדים כי התמות שהפסיכואנליזה נטתה לשייך למרחבים של 

הדיאדה והטריאדה אינם נובעים אך ורק מיחסי הזיקה הייחודיים שהפסיכואנליזה התמקדה 

בהן )היינו דיאדת אם־תינוק, מטפל־מטופל(, אלא שאלו גם תמות סטרוקטורליות הנובעות 

מהתבניות הצורניות שמאפיינות כל אחד מהמרחבים הבין־אישיים.

חשיבותו של “המרכז המבני״ להיווצרות תחושה של ביטחון בקבוצה
האונטולוגיות  התצורות  בין  היא  הקבוצה  של  החברתית  התצורה  תיאורטית,  מבט  מנקודת 

וריבוי המחקרים בנושא רומז על חשיבות המבנה  הנחקרות ביותר מפריזמה סטרוקטורלית, 

להציע  בניסיון  התמקדו  מהחוקרים  חלק  בתוכה.  המתרחש  להבנת  הקבוצה  של  הצורני 

טיפולוגיה שתבחין בין מבנים שונים של קבוצות המובחנות זו מזו בזהותן, בגודלן, במטרה 

)קבוצה  בגבולותיהן  ארוכה(;  או  מועד  קצרת  )קבוצה  קיומן  במשך  קיימות,  הן  שלשמה 

פתוחה, קבוצת רכבת או קבוצה סגורה( וכן הלאה. אחרים התמקדו ברכיבי המבנה הקבוצתי, 

ובאופן שבו כל רכיב משרת את צורכי המערכת, דוגמת הפונקציה של מנהיג הקבוצה, של 

תפקידים חברתיים שכיחים, של דפוסי תקשורת קבוצתיים וכיו״ב. חוקרים רבים גם התמקדו 
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בדינמיקה הייחודית שנוטה להתפתח במרחבים קבוצתיים, ובתופעות שהיא מעוררת, דוגמת 

בין  המתח  כמו  ופרדוקסים,  מתחים  קבוצה,  בהתפתחות  שלבים  לסמכות,  יחס  קונפורמיות, 

זהות אישית וזהות קבוצתית, או בין השתייכות ומובחנות וכיו״ב.

אחת התכונות המעניינות שהוגים וחוקרים רבים זיהו כיסוד מכונן שמעניק לחברי הקבוצה 

ביטחון, הוא הנטייה של התצורה הקבוצתית להתעצב סביב מה שאבקש לכנות, מנקודת מבט 

סטרוקטורלית, בשם “מרכז מבני״ משותף )Derrida, 2007(. מרכז זה הוא למעשה רכיב ליבה 

המאפשר ליתר רכיבי המערכת להתאגד סביבו ולמשמע את ריבוי המסמנים לכדי סדר מנרמל 

2006(; “משחק שפה״ מוגדר  2009; לאקאן,  וממרכז, יהא זה למשל מנהיג הקבוצה )פרויד, 

1923( וכיו״ב. חשיבותו  2009(; “מרכז־חי״ )בובר,  1992(; אידאה משותפת )אריסטו,  )ביון, 

ומקבע  מתחם  מגביל,  הוא  אחד  שמצד  בכך  מתבטאת  הקבוצה  לביטחון  המבני  המרכז  של 

לחברי  מעניק  גם  הוא  בו־בזמן  אך  הקבוצתי,  במרחב  להתקיים  שיכול  החופשי  את המשחק 

הקבוצה סדר, זהות, אוריינטציה וקוהרנטיות. במונחים פיסיקליים, אפשר לדמות את פעולתו 

של המרכז המבני למעין כוח צנטריפטלי המושך בהתמדה את הפרטים בקבוצה פנימה, אל 

עבר מרכז אחדותי משותף.

הנגדתו  דרך  הקבוצתי  המבני״  “המרכז  של  הסגולי  תפקידו  את  למשל  לבאר  ננסה  אם 

נוכל לראות שבשונה מהמבנה הקבוצתי, התצורה  לתצורה חברתית אחרת, דוגמת הדיאדה, 

של הדיאדה נעדרת מרכז מבני קבוע ומוגדר, ובכך גם טמון ייחודה )כהן, 2017(. בצדק טען 

זימל )Simmel, 2002(, כי אחד הגורמים המרכזיים שמאפשרים לנו לחוש אינטימיות ביחסים 

דיאדיים הוא ההרגשה שמעבר לאני־אתה אין שום מערכת חיצונית שמתעלה מעל לפרטים 

ומצויה מחוץ לטווח שליטתם. הוא הניח כי הדיאדה מאופיינת מבחינה סטרוקטורלית בחוסר 

הנחווים  יותר  גדולים  חברתיים  למבנים  שבניגוד  היות  לשימורה,  מתמדת  ובדאגה  יציבות 

ובמודעות  חבריה,  של  ההדדית  בדבקות  תלויה  הדיאדה  חלקיו״,  מסכום  הגדול  כ״שלם 

זו למעשה גם אחת המורכבויות  לכך שפרישה של אחד מהם תוביל לפירוקה. אני סבור כי 

שמאפיינות יחסים דיאדיים באשר הם - התנודה החזרתית שמתרחשת הלוך ושוב, בין האני 

והאתה, ומעידה על מחסור במרכז מבני יציב שמאפשר לארגן ולייצב את המרחב הבין־אישי 

סביבו. לא בכדי, בעת קונפליקט בדיאדה אנחנו נוטים לפנות לאדם שלישי שישמש כמעין 

שופט או מתווך, וזאת בבחינת משאלה לנוע אל סטרוקטורה צורנית יציבה יותר, שתאפשר 

להיחלץ מהכאוס שהמרחב הדיאדי מייצר. 

בשאלה  התיאורטית  למחלוקת  מעבר  כי  לראות  ניתן  הקבוצה,  של  לֶפנומן  הנוגע  בכל 

מהו בדיוק אותו רכיב ליבה שסביבו מתאגדים ומתלכדים חברי הקבוצה, לקבוצות יש נטייה 

לייצר מרכז מבני משותף שמעניק ביטחון וקוהרנטיות. לאורך ההיסטוריה ניסו הוגים שונים 
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להתחקות אחר פשרו של אותו רכיב־ליבה שמעניק לחברי הקבוצה סדר, זהות ואוריינטציה.

אריסטו למשל, היה הראשון שזיהה כי האדם אינו יכול להתקיים בתור אישיות מפותחת 

במנותק ממסגרת קבוצתית כמו משפחה, קהילה ומדינה. בספרו “פוליטיקה״ )אריסטו, 2009(, 

אינסטינקטיביים,  צרכים  בסיס  על  יחד  להתקבץ  הנוטים  חיים  מבעלי  בשונה  כי  טען  הוא 

תועלתניים או פונקציונליים, המאפיין הייחודי של הקבוצה האנושית הוא נטייתה להתכונן 

קיבוצית  בשותפות  צורך  יש  אריסטו,  כותב  אדם,  משותפים. לבני  וערכים  אידאות  סביב 

הנשענת בראש ובראשונה על ערכים משותפים ועל הסכמה באשר ל״טוב״ שיוכל להסב אושר 

אותנו  הוא שמניע  ומוסריים,  אידאיים  לאופקים  ביחס  כללי. הצורך של ה״עצמי״ להתעצב 

עצמית,  והגדרה  זהות  לכינון  משמעותי  מרחב־היות  גם  לנו  המעניקות  לקבוצות  להשתייך 

וגם “תמונת עולם״ אידאית ונורמטיבית המסייעת בהבהרת מקומנו בעולם, בהבנת המצופה 

מאתנו, בהצגת האופנים שעל פיהם עלינו לפעול, וכדומה. 

גם בעבודתם של לה בון )Le Bon, 1947( ומקדוגל )McDougall, 1920(, ניתן לאתר עמדה 

רגרסיה  בין המון קצר מועד המאופיין באימפולסיביות, תוקפנות,  דומה, לפיה מה שמבחין 

בני אדם להעביר  נוטים  יציב המהווה מסגרת קבוצתית מוסרית שבה  ובין המון  והפכפכות, 

חיים שלמים, הוא זהות קבוצתית משותפת, ורמות ארגון מבניות קבועות. מקדוגל הציג חמישה 

מאפיינים שמסייעים “להעלאת חיי הנפש של ההמון לרמה מנטלית גבוהה יותר״, ושמונעים 

הקבוצה;  של  ורצף  המשכיות  ואלים:  אימפולסיבי  כאספסוף  מלפעול  הקבוצה  חברי  את 

היווצרות יחס רגשי בין היחיד לכלל, בדגש על הצורך שתהיה לאדם השקפה ברורה על מטרות 

קבוצת העבודה; קשר לקבוצות אחרות, המאפשר לחדד את הזהות הייחודית שמאפיינת את 

ומוסדות המסדירים את היחסים בין הפרטים  חברי הקבוצה; התפתחות של מסורת, מנהגים 

ויוצרים תחושה משותפת של “אנחנו״; ודיפרנציאציה וספציאליזציה של תפקידים קבוצתיים 

המבוססות על מיומנויותיהם הייחודיות של הפרטים. 

בספר “פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני״, טען פרויד )2009( כי הלכידות והביטחון 

של הקבוצה מבוססים בעיקר על הזדהות כוללת עם דיוקן המנהיג, המתפקד כאידיאל האני 

המשותף לכלל חברי הקבוצה. הנטייה של חברי קבוצה להציב את אותו אובייקט במקומו של 

“אידיאל האני״ שלהם, ובעקבות כך גם להזדהות זה עם האני של זה, יכולה להסביר, לטענת 

זה, ותחת זאת הם  ועוינות זה כלפי  פרויד, מדוע חברי הקבוצה נמנעים מלהפנות תוקפנות 

מתנהגים “כאילו היו שווי ערך, כל אחד מגלה סובלנות כלפי ייחודו של האחר, מעמיד את 

מבט  מנקודת   .)70 עמ׳   ,2009 )פרויד,  כנגדו״  דחייה  של  רגש  כל  חש  ואינו  במקומו  עצמו 

סטרוקטורלית ניתן להבין כי מנהיג הקבוצה, במובנו כרעיון אידאי או כישות ממשית, מתפקד 

בתיאוריה של פרויד בתור אותו רכיב־ליבה שמעניק ליתר הרכיבים אוריינטציה וקוהרנטיות. 
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הוא מייצג את הכמיהה האנושית לסדר, חוק וסמכות, ועל ידי כך מצליח ללכד סביבו את כלל 

חברי הקבוצה.

יותר,  אבסטרקטית  בהתבוננות  פרויד  המנהיגות של  מודל  את  המיר   )1992( כידוע  ביון 

עבודה״  “קבוצת   - אנושית  קבוצה  בכל  המתקיימות  פעולה  תצורות  שתי  בין  שמבחינה 

ברורה,  ותכלית  מוגדרת  משימה  יש  לקבוצה  עוד  כל  כי  טען  הוא  הבסיס״.  הנחת  ו״קבוצת 

היינו “מרכז מבני משותף״, מצליחים חברי הקבוצה לתקשר באופן רציונלי ותכליתי, ולהימנע 

מרגרסיות ארכאיות: “ארגון ומבנה הינם כלי נשק של קבוצת העבודה,״ הוא כותב, “הם פרי 

בין חברי הקבוצה, והשפעתם, לאחר שכוננו בקבוצה, היא המרצה לשיתוף  שיתוף הפעולה 

פעולה רב יותר בין חבריה״ )ביון, 1992, עמ' 105(. 

אחד הדברים היפים שביון המחיש בניסוייו הוא כיצד תחושת הביטחון בקבוצה מתערערת 

ברגע שמנסים לפרק את המרכז המובנה של המרחב הקבוצתי הנשען על “קונספציה מוכנה 

מראש״ או על “משחק־שפה״ מוסכם. במסגרת עבודתו עם קבוצות טיפוליות נטה ביון לערער 

מסרב  שהוא  ברגע  כי  גילה  הוא  הקבוצה.  אל  עמם  הביאו  שהפציינטים  היסוד  הנחות  את 

לתפקד כמנהיג הקבוצה הפורמלי, ולאפשר לחברי הקבוצה לפעול על בסיס “משחק שפה״ 

מוסכם של מנהיג ומונהגים, של מטפל ומטופלים, מתחילות לצוף בקבוצה חרדות פסיכוטיות, 

ולצדן מתגלים ניסיונות עזים לשוב ולכונן “מבנה קבוצתי״ מתוחכם. מכך הסיק ביון כי לכל 

קבוצה אנושית יש נטייה להישען על “קונספציה מוכנה מראש, המשמשת בסיס איתן למבנה 

שנועד לסייע לקבוצה לשמור על התנהגות ברמה מתוחכמת״ )ביון, 1992, עמ׳ 105(.

הבטוח  היסוד  בין  ישיר  קשר  קיים  סטרוקטורלית,  מבט  מנקודת  כי  להבין  אפוא  ניתן 

מרכז שמאפשר  ומוגדר,  קבוע  יציב,  מבני  מרכז  של  קיומו  ובין  הקבוצתי  במרחב  שמתקיים 

לחברי הקבוצה להתאגד סביבו, להסדיר דרכו את היחסים הבין־אישיים, ולבסס תחושה יציבה 

של “אנחנו״. דומה כי המיתוס של מגדל בבל, אחד המיתוסים הבודדים שבמרכזם קבוצה ולא 

אינדיבידואל, מייצג היטב את הרעיון הזה, כאשר הוא מניח שקבוצה צריכה לדעת לדבר שפה 

חברי  של  שפותיהם  שנבללות  ברגע  ומגדל.  עיר  לבנות  להצליח  מנת  על  ומשותפת  אחידה 

הקבוצה הם מאבדים את היכולת לבנות את המגדל, והוא קורס. 

ואולם המיתוס של מגדל בבל גם מזהיר מפני הנטייה של קבוצות להיצמד למרכז המבני 

בין חברי הקבוצה,  המשותף באופן לא פלורליסטי, השואף לבטל את השונות המתקיימת 

וכתוצאה מכך גם מונע מהן לצמוח ולהתפתח. הכעס של האל על שיתוף הפעולה בין בני 

של  במעשיהם  הטמונה  הסכנה  על  רומז  לכך,  בתגובה  המשותפת  שפתם  וניתוץ  האדם, 

חברי הקבוצה. כאשר קבוצה נצמדת למרכז המבני במחיר של ביטול הדינמיות, המובחנות 

והשונות המאפיינות את חבריה, היא מפסיקה בסופו של דבר לצמוח ולהתפתח. היא הופכת 
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לישות מאובנת שלא מאפשרת לתהליכי שינוי להתקיים. אריסטו, למשל, תקף בדיוק 

על הנקודה הזו את מודל המדינה של אפלטון, בטענה שאפלטון מבלבל בין שותפות 

חייב  לא  משותף  מרכז  סביב  להתאגד  הקבוצה  של  הצורך  כי  טען  הוא  אחדות.  לבין 

לבטל את השונות והמובחנות הטבעית שמתקיימת בין הפרטים, אלא להפך. כוחה של 

הקבוצה האנושית בא לידי ביטוי בכך שהיא מתכוננת מלכתחילה במתח שבין אחדות 

וריבוי, בין שפה אחידה והידברות: 

אין האחדות ניכרת דווקא בכך שהאנשים אומרים כולם פה אחד “שלי״ ו״לא שלי״, 

במדינה  גם   ]...[ גמורה.  אחדות  במדינה  שיש  ללמד  סוקרטס  שנתן  הסימן  שהוא 

הבחינות.  מכל  לא  אבל  מסוימת,  מבחינה  אחדות  להיות  צריכה  הבית  במשק  וגם 

 ]...[ ואחדות בעזרת החינוך  יש ליצור שותפות  ריבוי של אנשים,  ]...[ מאחר שיש 

במנהגים, ובפילוסופיה ובחינוך )אריסטו, 2009, ספר ב, עמ׳ 73-64(.

ניתן אפוא להסיק כי היסוד הבטוח בקבוצה, במובנו כ״מרכז מבני״, אכן קריטי לצורך 

הקבוצה  צריכה  המתמשך  קיומה  לצורך  די.  בו  אין  אך  הקבוצה,  של  היעיל  תפקודה 

השונות  על  לשמור  כלומר  ביטוי,  לידי  לבוא  שבתוכה  המתהווה  ליסוד  גם  לאפשר 

והמובחנות שמתקיימות בין חבריה.

 

פשר היסוד המתהווה במרחב הקבוצתי 
אמיר  דנה  הפסיכואנליטיקאית  מציעה   ,)2008 ( הנפש״  של  הליריות  “על  בספרה 

בנפש,  שפועלים  מהותיים  יסודות  שני  בין  וויניקוט,  ביון  בהשראת  להבחין, 

ומתקיימים בה כפרה־דיספוזציות מולדות: “העצמי המתהווה״, המשתנה ללא הרף 

ומופקד על המשמעות הסובייקטיבית והייחודית שמאציל העצמי על כל נתון חושי, 

בעוד  המשותפת.  המציאות  כללי  עם  מתמיד  בדיאלוג  הנתון  המתמשך״  ו״העצמי 

העצמי  והתחדשות,  בריאה  של  ונשנית  חוזרת  פעולה  מייצג  המתהווה  שהעצמי 

המתמשך מופקד על היציבות והתיחום שנקבעים על ידי כללי המציאות החברתית. 

גבול  ואת  האומניפוטנטיות  גבולות  את  מסמן  כן  ועל  חיצוניים,  לחוקים  כפוף  הוא 

הסובייקטיביות, את הגבול בין מה שיוצרת הנפש מתוכה באופן סגור וסוליפסיסטי 

נפשית  התרחשות  שכל  סבורה  אמיר  מבחוץ.  כנכפה  ידה  על  שנחווה  מה  ובין 

תלויה  נפשית  בריאות  וכי  היסודות,  בין  פוסקת  בלתי  הדדית  בתנועה  מאופיינת 

ביכולתם לפעול באופן אינטגרטיבי.
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הבנת הדיאלקטיקה שמתקיימת בין העצמי המתהווה והעצמי המתמשך יכולה גם לסייע 

קהילה  כשבט,  במובנה  קבוצה  ועד  הקטנה  מהקבוצה  החל   - קבוצות  של  הצורך  בהבנת 

היסוד  ובין  והבטוח  המתמשך  היסוד  בין  מיטיבה  אינטראקציה  בתוכן  שתתקיים  חברה,  או 

ואוריינטציה,  זהות  סדר,  הקבוצה  לחברי  מעניק  הראשון  שהיסוד  בעוד  הדינמי.  המתהווה 

ומגן עליהם מפני כאוס ופרגמנטציה, היסוד השני מאפשר לסובייקטיביות שרוחשת במרחב 

הקבוצתי להתגלות ולבטא את עצמה. הוא הופך את המרחב הקבוצתי למרחב משחקי, אשר 

לבטא  להם  מאפשר  גם  הוא  ברורים,  כללים  פי  על  לפעול  השחקנים  את  מאלץ  היותו  לצד 

חשיבה מקורית, גמישה ויצירתית.

האנתרופולוג ויקטור טרנר )Turner, 1964; טרנר, 2004(, הראה במחקריו כיצד בכל מבנה 

ופורצת  היציבים  המבנה  יסודות  מתערערים  שבהם  רגעים  יש  לגודלו,  קשר  בלי  חברתי, 

אנרגיה אינסטינקטיבית וספונטנית שקוראת תגר על האופי הממסדי והפורמלי של הנורמות 

המקובלות. ברגעים לימינליים אלו, המייצגים את היסוד המתהווה שקיים בכל מרחב קבוצתי, 

או  “קומיוניטס״  בשם  כינה  שטרנר  אופנּות  דגם  בסיס  על  לתפקד  הקבוצה  חברי  עוברים 

“אנטי־מבנה״, הווי אומר, קבוצה בלתי מובנית או מובנית באופן בסיסי, נטולת דיפרנציאציה 

באופן יחסי, שחבריה שווים בדרגתם ואינם מוגדרים על פי סטטוסים או תפקידים קבוצתיים: 

אלה  פרטים  ואידיוסינקרטיים.  היסטוריים  קונקרטיים,  פרטים  בין  יחסים  הוא  “קומיוניטס 

של  ‘האני־אתה׳  פי  על  אלה  עם  אלה  מתעמתים  אלא  וסטטוסים,  לתפקידים  נקטעים  אינם 

מרטין בובר״ )טרנר, 2004, עמ׳ 117(.

היסוד המתהווה  ולפשר  הקומיוניטס  לאופנות  ביחס  מדגיש  היפים שטרנר  הדברים  אחד 

המבנה  יסודות  נסדקים  שבהם  ברגעים  שמשתחררות  שהאנרגיות  הוא  הקבוצתי,  במרחב 

ממגבלות  כביכול,  המשוחררים,  ורגרסיביים  ארכאיים  דחפים  לבטא  חייבות  אינן  הקבועים 

יהיו  אלה  אנרגיות  לעתים  וביון.  פרויד  מקדוגל,  לה־בון,  כפי שסברו  ותרבותיות,  חברתיות 

ואקזיסטנציאליסטי. מיתוסים,  ולהלך רוח אותנטי  דווקא ביטוי לסגולות רוחניות אנושיות, 

סמלים, טקסים, שיטות פילוסופיות ויצירות אמנות, כותב טרנר, נוצרים לעתים קרובות ביתר 

שאת בתקופות לימינאליות בחיי הקבוצה, שמעצם טיבן הן זמניות, ומייצגות רגע בזמן החורג 

מן היסודות והמבנה המוכרים והבטוחים. 

ברגעים שבהם מקבל היסוד המתהווה תפקיד דומיננטי יותר במרחב הקבוצתי, ניתנת לחברי 

הקבוצה הזדמנות לבחון מחדש את המציאות ואת יחסם לחברה, לטבע ולתרבות. אמנם, כפי 

התפוררות  חרדות  להציף  עשוי  אכן  והקבוע  המוכר  המבנה  יסודות  של  הערעור  ביון,  שסבר 

פסיכוטיות ולהוביל לניסיונות עזים לכונן מחדש “מבנה קבוצתי״ מתוחכם, אולם הוא גם עשוי 

לדרבן את חברי הקבוצה לפעולה ולמחשבה שיאפשרו שינוי ואף מטמורפוזה. לא בכדי, מצבי־
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שאותן  בכך  ביטוי  לידי  הבאות  אמביוולנטיות  בתחושות  לרוב  מאופיינים  לימינאליים  היות 

התנסויות שליליות של התפרקות, כאוטיות, אי־סדר ובלבול מלוות גם בהתנסויות חיוביות של 

ויטליות, לידה מחדש, יצירתיות, זרימה, פתרון בעיות והתבוננות פנימית. אף על פי כן, הצורך 

לימינאלי  במרחב  זמן  לאורך  להישאר  לקבוצות  מאפשר  אינו  וביטחון  ארגון  בסדר,  האנושי 

או מחוץ למעטפת מבנית ברורה, כך ש״מקסימיזציה של קומיוניטס מעוררת מקסימיזציה של 

מבנה, וזו מצדה יוצרת חתירה מהפכנית לקומיוניטס מחודש״ )טרנר, 2004, עמ׳ 114(. 

תיאוריו של טרנר מאפשרים לנו להסיק כי אף על פי שהיסוד הבטוח והיסוד המתהווה 

במרחב הקבוצתי שונים ומנוגדים זה לזה, הם גם תלויים זה בזה ומשלימים זה את זה, כך 

שהיחסים השוררים ביניהם הם דיאלקטיים. קבוצה שתתאפיין בדאגת יתר לשימור המבנה 

הקבוצתי כיציב וקבוע, תמנע מעצמה כל אפשרות של התפתחות ושינוי. בדומה לטענתה של 

אמיר )2008(, שכאשר היסוד המתמשך ב״עצמי״ משתלט על היסוד המתהווה חווה האדם את 

המציאות באופן מנותק וסכיזואידי, ללא עומק והדהוד פנימי, כך גם היאחזות־יתר ב״מרכז 

מבני״ קבוע תעורר בחברי הקבוצה תחושות של קיפאון, עקרות והעדר ויטליות, ולעתים אף 

תוביל לגילויים פתולוגיים של מרדנות.

זמן רב במרחב לימינאלי, או לחלופין תיתן מקום גדול מדי  ואולם גם קבוצה שתשהה 

להלך הרוח המתהווה והספונטני שמתרחש ב״כאן ועכשיו״, לא תוכל לפעול כהלכה. בקבוצה 

כזו תשתרר תחושה כוללת של תוהו ובוהו חסר פשר וצורה. ההשתלטות של היסוד המתהווה 

על היסוד המתמשך והבטוח בקבוצה תוביל בסופו של דבר להיפר־סובייקטיביות ולקריסת 

היפים  הדברים  אחד  כי  סבור  אני  הקבוצתי.  הפוטנציאלי  המרחב  של  המציאות״  “קוטב 

קומיוניטס  של  ערכים  פי  על  לפעול  הניסיון  הוא  למשל,  טיפוליות  בקבוצות  שמתקיימים 

מהנתון  להתעלם  אין  אלו  בקבוצות  גם  כן,  פי  על  אף  מבניים.  תפקידים  מילוי  בשעת  גם 

הריאלי לפיו היסוד המבני המוכר והקבוע חיוני לצורך שמירה על תחושת הביטחון של חברי 

הקבוצה. רק באמצעותו ודרכו ניתן לתת מקום ליסוד הספונטני והמתהווה בקבוצה, כך שזה 

יקבל פשר ומשמעות. 

סיכום

המאמר הנוכחי ביקש לבאר את פשר המושגים “היסוד הבטוח״ ו״היסוד המתהווה״ במרחב 

המרכיבים  של  בהשפעה  המתמקדת  סטרוקטורלית  מבט  בנקודת  שימוש  דרך  הקבוצתי, 

בתוכם.  שנוצרת  הפנומנולוגית  החוויה  על  שונים  חברתיים  מבנים  שמאפיינים  הצורניים 

הוא ביקש להדגים מדוע כל קבוצה אנושית זקוקה לצורך תפקודה היעיל לחשיפה משתנה 

ולאינטראקציה מיטיבה בין שני היסודות גם יחד.
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חלקו הראשון של המאמר התמקד בקשר ההדוק המתקיים בין “היסוד הבטוח״ בקבוצה 

ובין הנטייה של הצורה הקבוצתית להתעצב באופן צנטריפטלי, סביב מרכז־מבני שמושך את 

הפרטים פנימה, אל עבר מרכז אחדותי משותף. הוא המחיש כיצד מרכז מבני יציב ומוגדר, 

שמקבע ומגביל את המשחק החופשי היכול להתקיים במרחב הקבוצתי, מעניק לחברי הקבוצה 

ולתחם את  כזה מאפשר למשמע  כי מרכז  הוא הראה  וקוהרנטיות.  אוריינטציה  זהות,  סדר, 

ריבוי המסמנים הקבוצתיים אל תוך סדר מנרמל, ועל ידי כך מסייע לחברי הקבוצה להתאגד, 

להסדיר את יחסיהם הבין־אישיים, וליצור תחושה יציבה של “אנחנו״.

מאפשר  הוא  שבו  ובאופן  המתהווה״,  “היסוד  בפשר  התמקד  המאמר  של  השני  חלקו 

גמיש  מקורי,  באופן  עצמה  את  ולבטא  להחצין  הקבוצתי  במרחב  שרוחשת  לסובייקטיביות 

ויצירתי. הוא הבהיר מדוע היסוד המתהווה נוטה להנכיח את עצמו במרחב הקבוצתי בעיקר 

ברגעים לימינאליים, כשיסודות המבנה היציבים מתערערים וחברי הקבוצה עוברים לתפקד 

כקבוצה בלתי מובנית או מובנית באופן בסיסי. עוד הראה המאמר כי אף על פי שביון צדק 

כשטען שהאנרגיות המשתחררות ברגעים אלו אכן מציפות לעתים במרחב הקבוצתי חרדות 

פסיכוטיות וניסיונות עזים לכונן מחדש “מבנה קבוצתי״ מתוחכם, הן גם עשויות לדרבן את 

חברי הקבוצה לבטא סגולות רוחניות אנושיות ולשהות בהלך רוח אותנטי. 

מסקנת המאמר היא כי “היסוד הבטוח״ ו״היסוד המתהווה״ אמנם מייצגים היבטים שונים 

זה, כך שמתקיים  זה את  זה בזה ומשלימים  ומנוגדים במרחב הקבוצתי, אך הם גם תלויים 

מובילה  כ״בטוח״  הקבוצתי  המבנה  לשימור  יתר  שדאגת  בעוד  דיאלקטי.  קשר  ביניהם 

לתחושה של קיפאון, עקרות, העדר ויטליות, ולעתים אף גילויים של מרדנות; הפרזה בהלך 

בדאגת־יתר  מאופיינת  קבוצה  כאשר  התפוררות.  וחרדות  רגרסיה  מעודדת  “מתהווה״  רוח 

לשימור המבנה הקבוצתי כקבוע, היא מונעת מעצמה כל אפשרות של התפתחות ושינוי. היא 

נותרת מנותקת וסכיזואידית, נטולת עומק והדהוד פנימי. ואולם גם קבוצה השוהה זמן רב 

מדי במרחב לימינאלי, או בהלך רוח מתהווה וספונטני, מתקשה לפעול כהלכה. היא פועלת 

במנותק מהצורך האנושי בסדר, ארגון וביטחון, וכתוצאה מכך הולכת ומתהווה בה תחושה 

של כאוס ופרגמנטציה. 
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